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1. En vise vil jeg skrive til eder, mine venner kære, bl. 175r-

176v 
 

En ny vise. 

 

1. En vise vil jeg skrive 

til eder, mine venner kære, 

om I derpå vil høre, 

mens jeg i live er. 

For mig I ej skal sørge, 

jeg kommer nok igen, 

når krigen den har ende, 

og vi kan bo i fred. 

 

2. Vel har jeg vidt omvandret 

og været udi mange slag, 

men ak, den 6. juli 

det var en ynksom dag. 

Da stred de danske helte, 

men mange såret blev, 

ja, mange måtte sukke 

udi sit eget blod. 

 

3. Det var den 5. juli, 

fra Fyn vi nu skulle gå, 

til Fredericia at gå 

vi kunne ret forstå. 

Den by blev bombarderet, 

og det af yderste magt, 

af vores landsforrædere, 

vi så det med foragt. 

 

4. Vi kom så ud fra byen, 

kolonnerne de blev formeret, 

og skytterne i kæden, 

og siden avanceret. 

Vi fremad skulle gå, 

skønt der faldt mange mand, 

ja, jorden selv, den rystede, 

thi det gik knald på knald. 
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5. Det var lidt over midnat, 

da vi nu alarmeret blev; 

vi skulle imod fjenden, 

vi vidste det jo vel. 

Jeg tænkte i mit hjerte: 

nu ser det farligt ud, 

mod fjendens batterier, 

mod kugler og mod krudt. 

 

6. Vi blev nu så opstillet, 

og der blev kommanderet march 

af vores officerer, 

enhver var på sin plads. 

Og vor major, von Trane, 

vor højeste kommandør, 

selv red han udi spidsen 

med alt uforfærdet mod. 

 

7. Vor chef for kompagniet, 

von Hansen det er jo hans navn, 

han råbte: fremad, kære, 

det er for eders land. 

Vi fulgte så med ham, 

vi stod i røg og damp, 

skønt kugle gik på kugle, 

men det om sejren gjaldt. 

 

8. Vi slog dem nu tilbage 

og batteriet overvandt; 

her råben var og skrigen, 

jeg ej udsige kan. 

Men dem, som var i knibe, 

var 1ste kompagni; 

vi 4 officerer 

på pladsen mistede. 

 

9. Enhver kan nu vel tænke, 

at nøden den var stor; 

jeg 16 mand nu havde 

alt udi min sektion. 

De 4 kom tilbage, 

de 12 til jorden faldt, 

det skar mig i mit hjerte, 

men det om sejren gjaldt. 

 

10. Vi slog dem nu tilbage 

og batteriet overvandt, 
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erobrede kanoner, 

geværer i stort tal. 

De fleste af bagage 

vi og fra dem tog, 

her måtte de befinde, 

at vi ej dovne var. 

 

11. Det var nu hen mod aften, 

da bombarderen den holdt af, 

vi lagde os på gaden 

at hvile vores krop. 

Thi vores natteleje 

er sjældent under tag, 

af klæderne at komme 

vi derved havde sparet. 

 

12. Af døde og af sårede, 

som faldt på denne dag, 

det kan jeg ej beskrive, 

det er ej åbenbart. 

Men vel på begge sider 

faldt der i tusindtal; 

ved første kompagniet 

faldt 60 [tresindstyve] mand. 

 

13. Det, vi må mest beklage, 

det var vor tapre general; 

han blev et rov for kugler, 

von Rye det var hans navn. 

Han stod alt som en løve, 

hvor kampen hårdest var, 

til Gud det bud ham sendte: 

du skal fra verden ud. 

 

14. Af dem, som er tilbage 

af vores officerer gode, 

et hurra vi dem bringer, 

thi de os ej forlod. 

Hurra, major von Trane, 

han længe leve må! 

Hurra for kaptajnen! 

Han er imod os god. 

 

15. Nu slutter jeg min vise, 

og ende her nu vil min sang. 

Gud, lad os sejren vinde 

mod det forræderiske pak. 

Ej mere blod udgydes, 
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men lad det være endt, 

vi glad til hjemmet iler, 

når vores land er frelst. 

 

16. Om nogen nu vil vide, 

hvem denne vise digtet har, 

mit navn jeg ej vil skrive, 

thi det er åbenbart. 

Jeg står ved 4. reserve 

ved 1. kompagni, 

i Jylland er jeg båren, 

og der er jeg opfødt. 

 

Enden. 

Jørgen Hansen 

 

 

2. Gud trøste mig, som må i slavekæde, bl. 176v-181r 
 

En anden. 

 

1. Gud trøste mig, som må i slavekæde 

og skummelt fængsel sukke livet hen; 

for sildigt jeg begået fejl begræder, 

for sildigt vil jeg ændre om igen. 

Kuns græmmelse, kuns glædeløse dage 

og bittert nag mit hjerte føle må, 

mig hjælper ej at klynke, ej at klage, 

kun tavst jeg sukker i min skumle vrå. 

 

2. Jeg ønsker dog, min sang man ville høre 

og af min tunge skæbne vorde vis. 

Giv en og hver den må i hjertet røre 

og vække frygt for lovens tunge ris, 

som hårdt har smertet mig og mange flere, 

I tyskens sønner, døtre ligeså. 

Men skulle vi så fluks vort tal formere, 

ej lastens vej så let henføres på. 

 

3. Ej blev jeg mere end andre født misdæder, 

engang jeg og var fro og hjerteglad; 

den moder, som min skæbne tungt begræder, 

engang så håbefuld ved min vugge sad. 
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Jeg voksede frem i kundskab som i alder, 

min lærers gunst og ros jeg dagligt nød, 

ak, ingen, ingen da i tanken falder, 

hvad skæbnen mig at prøve bød. 

 

4. Så svandt da mine første år og dage 

i sorgløshed og barnlig uskyld hen; 

min moder from jeg stræbte at behage 

og blev af hende elsket ømt igen. 

Endskønt så tidligt faderløs jeg bliver, 

at ej jeg kunne nævne fadernavn, 

en god opdragelse hun mig dog giver 

og ved sin flid erstatter faders savn. 

 

5. Til by og spir en egne[?] bort jeg ilede, 

mit hjem og fødeland jeg snart forlod; 

en tid mig skæbnen, såre blid, tilsmilede, 

og lykken gunstig var og gav mig mod. 

O, kærlighed, du klare, hulde kerte, 

antændes tidligt i mit unge bryst, 

en yndig pige fængslede mit hjerte, 

hun var mit alt, hun blev min fryd og lyst. 

 

6. Besjælet af den rene klare tanke  

at snart min pige vorde skal min brud; 

på havets bølger uforsagt jeg vanker, 

jeg trodser farer, trodser storm og slud. 

Af ren og salig glæde slog mit hjerte, 

hver gang jeg nærmede mig den kære havn, 

hvor min Constanse ømt sin elsker lærte, 

hvor først jeg stammer dette hulde navn. 

 

7. Ak, verdens glæde er som oftest kort, 

og skæbnens storme tumler grumt af sted; 

de lyse dage ofte bliver sorte, 

og honning blandes tit med bitterhed. 

Så uformærkt end daler lykkens stjerne, 

og håbets fakkel vorder bleg og mat, 

vort ønskes mål sig taber i det fjerne, 

og modgangs tåger os omhyller brat. 

 

8. Af glædens drøm til bitter sorg jeg vaktes, 

mit skønne håb og al min fryd forsvandt; 

af niddings hånd mig smertens bæger raktes, 

og onde tunger løgne sammen spandt. 

Den, jeg i verden overalt mon skatte, 

der i min barm først tændte elskovs gnist, 

hvis tab mig intet, intet  kan ersatte, 
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mig røvet blev ved rænkers svig og list. 

 

9. Rig var jeg ej, o, det var min ulykke, 

forældrene sig satte derimod; 

de ville ej vor kærlighed samtykke, 

vor datter, sagde de, er ham for god. 

Constanse, ak, for sildigt du opdagede 

det skjulte net, hvori man fangede dig, 

du så for sildigt, at du var bedraget, 

som jeg, du var, du blev ufristelig. 

 

10. Dybt såret var Constanses ømme hjerte, 

sig sukke sneg fra beklemte barm; 

i eget bryst hun dølge vil sin smerte, 

men ak, hun blegner snart af sorg og harm. 

Ej roser pryder mere de skønne kinder, 

men tunge tårer sig fra øjet sneg, 

i livet mere hun ingen glæde finder, 

for skuffet håb hun sank i graven ned. 

 

11. Så hjerteklemt, så sorrigfuld i sinde 

fra sted til andet tumlede jeg nu om; 

mit håb var slukket, ej trøst var mere at finde, 

hver plet mig syntes glædeløs og tom. 

Omsider sorgen vil jeg undertrykke 

i svir og sværm blandt dårers vilde larm, 

men ak, det kun forøgede min ulykke 

og tændte onde lyster i min barm. 

 

12. En last en anden efter sig mon drage, 

alt mere og mere fra dydens vej jeg gik; 

og da i lommen intet var tilbage, 

jeg pønsede på og snart i sinde fik 

mit eget tab ved andres at oprette. 

Jeg blev opdaget og for retten ført, 

og lovens bud man kunne ej forgætte, 

ej bønner hjalp, undskyldning blev ej hørt. 

 

13. Nu blev jeg dømt og fængslet blev med kæder, 

til straffens bolig fluks jeg vandre må; 

min frihed tabt med alle livets glæder 

var, hvad jeg nu med skræk i møde så. 

Her timerne så langsomt monne glide, 

og mørke tanker gjorde kinden bleg 

her gjaldt det kuns at tie og at bie, 

skønt tusind ønsker sig fra hjertet sneg. 

 

14. Som fuglen i sit snævre gitterfængsel 
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urolig stirrer mod den frie lund, 

så skuede jeg og ventede med længsel 

alt på en god, belejlig tid og stund 

for mig igen i friheds stand at sætte 

og fly til fjerne lande og stæder bort. 

Og da min hensigt ingen kunde gætte 

i nattens mulm det mig gelingede fort.  

 

15. O frihed kær, hvor er du blid at nyde, 

hvo dig har tabt, hans barm er glædetom; 

du ene fred og fryd kuns den kan yde, 

som øver ret og pligt og lever fromt. 

Ej flygtningen sig deriblandt kan regne, 

han venneløs og frygtsom vandre må, 

ham nag og mismod følger alle vegne, 

på ingen plet han tror sig tryg at stå. 

 

16.  Gjort gerning kan, som gammelt ordsprog siger, 

ej gøres om og ikke ændres mere; 

man flygter vel, men skæbnen ej undviger, 

den følger, vores planer kuns belér. 

Forøvet brøde vel sin straf indhenter, 

hvis ondet ej samvittigheden slog, 

gældbunden man betale må med renter, 

det fejler ej, det er en sikker sag. 

 

17. Jeg tumlede nu i bjerge, skove, dale, 

så viden om fra sted til andet drog; 

i skjul jeg gik, jeg frygtede for alle, 

for heri mig så af angst hjertet slog. 

Jeg manglede alt, og nøden mig mon tvinger 

at søge bytte, finde skjul og ly, 

og snart en talrig skare mig omringede, 

jeg grebet blev og fængsledes på ny. 

 

18. Der kom jeg da i tunge bånd og lænker, 

og boldt og bøjler trykker hånd og fod; 

dog snart igen med snedighed og rænker 

jeg fængslet brød, på ny i frihed stod.  

I nattens mulm mig skyndte til at flygte, 

som fredløs må jeg at vanke om, 

men overalt man kendte mig af rygte, 

usikker var jeg, hvor jeg gik og kom. 

 

19. At flygte og på ny at vorde fanget, 

det varede i mere end 13 år; 

og mere end halvtredsindstyve gange 

jeg fængsles og på ny i frihed står. 
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Jeg strejfede om i Norges hele rige, 

af landet ud jeg også kom i land, 

dog kunne jeg min skæbne ej undvige, 

den overalt i hver en krog mig fandt. 

 

20. Letsindig var min idræt som min tale, 

ustadigt var mit hjerte og mit sind; 

jeg elskede ingen, smigrede næsten alle, 

jeg drillede så mangen pige fin. 

Men Tine, første gang mit øje dig mon skue, 

udelt mit hjerte næsten blev til dig, 

vi agtede ej de farer, os mon true, 

vi elskes ømt og drømte lykkeligt. 

 

21. Så tit og ofte ved min piges side, 

jeg trygt i lundens stille skygger sad 

vi troskab svor, vi håbede dage blide,  

vi ønskede aldrig mere at skilles ad. 

Tit sagde hun med blid og kærlig stemme: 

min ven, o var vi hist på friheds kyst, 

da skulle du i min favn hver sorg forglemme 

og finde fred og fryd ved dette bryst.  

 

22. Frivilligt selv du fængslet gik i møde, 

o elskede Lise, for at redde mig; 

du skæbnen delte tro, men ej min brøde, 

din unge barm var fast urokkelig. 

Ej kunne du din første elsker glemme, 

ej blev du troløs mod din faldne ven, 

thi mindet dybt i hjertet du mon gemme, 

når skæbnens storme rev mig fra dig hen. 

 

23. Jeg måtte bort fra dig, min pige, drage, 

at dvæle stod ej i min egen magt; 

ej fik dig se, ej afsked med dig tage, 

som fange jeg til fjernt sted blev bragt. 

Nu tunge lænkers vægt mig hårdt mon trykke, 

men knuget ej som skæbnens bitre kval; 

det, som mig sårer mest af min ulykke, 

var tanken, dig ej mere jeg finde skal. 

 

24. Erkendtlig jeg min varme tak fremsender, 

for dig som var mig tro i ve og vel; 

og end i denne time hjertet brænder 

af ønske om din lykke og dit held. 

Og kunne jeg dog, før øjet evig lukker, 

dog vide, du var glad og lykkelig, 

da rolig så jeg livets lampe slukkes, 
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i håbet, Tine, hisset ser jeg dig. 

 

25. Retfærdige Gud, som ene hjerter kender, 

for dig hver lønlig tanke ligger klar; 

i ydmyghed min bøn jeg til Dig sender: 

tilgiv af nåde hvad jeg syndet har. 

Og skal min friheds sol ej mere oprinde,  

skal fængslet være livets mål og med[?], 

da lad min sjæl i dødens time finde 

den frihed, som for evigt varer ved. 

 

26. Nu må jeg lide og med tålmod drage 

den straf, som egen dårskab mig pådrog;  

og ville man deraf eksempel drage 

og af min tunge skæbne vorde klog. 

Held den, som tidligt dydens vej betræder, 

og på sin vandring stadig følger den, 

hans håb er skønt, hans løn er rene glæder, 

hans dage svinde[?] blidt og roligt hen.  

 

Enden. 

Jørgen Hansen. 

 

 

3. Elvina går til sin faders borg, bl. 181r-182v 
 

[Melodi: En engel daled’ fra Himlen ned /  

Midnattens måne gik skyen forbi]  

 

En vise. 

 

1. Elvina går til sin faders borg 

i sorte flagrende klæder, 

hun synes at skjule dyb hjertesorg, 

men aldrig hun sukker og græder. 

Hver dag hun svinder som dug for sol, 

hun ser og sukker med stille tål, 

bekymret den moder tilspørger sig: 

datter, hvorfor at du sørger? 

 

2. Hvi er dit øje så sygt og svagt, 

hvi er dine kinder så blege, 

og hvor er din gang ved hver midnat, 

når søvn dit øje skal kvæge? 
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Ak moder, jeg elsker ej dagens lys, 

men natten den er mig så venlig og tys, 

derfor går jeg om midnatstide 

og ser på de stjerner så blide. 

 

3. O, vogt dig, stjernen er vist ej blid,  

den pigers hjerter besnærer, 

og måneskin gør kinden hvid, 

og midnatståge udtærer. 

Lad tære legeme, lad blegne kind, 

Ak, søde er stjerner og måneskin, 

og liljen har jeg fundet, 

den kuns er om midnatsstunden.  

 

4. Den moder sukker, tier kvær, 

men end sit forsæt fordølger, 

en nat hun pigen bortvandre ser, 

så sagte hun efter mon følge. 

Bag haven ligger en kirkegård, 

did hen den sørgende pige går, 

bag kirkegårdsmuren bortsvæver, 

den moder det skuer og bæver.  

 

5. Ved natten lyser en marmorsten, 

til stenen den pige vil vanke, 

stat op, min elskende, kom, min ven, 

på graven hun sagtelig banker. 

Brat revnede stenen underfuld 

en dødning stiger op af sorten muld, 

ak, hellige Krist, dig forbarme, 

hun klynger sig udi hans arme. 

 

6. Hun lægger sit hoved op til hans bryst, 

tæt læber mod læber sig møder, 

pigen hensegner i rædsom stund, 

og klynger sig fast til den døde. 

På graven de sidder som brudgom og brud, 

de hvisker så sagte i natten ud: 

o yngling, når vil du modtage 

for evigt din elskende mage? 

 

7. I morgen, pige, du vorder min viv, 

da skal jeg dig evigt omarme, 

nu har jeg drukket dit sidste liv 

og udslukt din sidste varme. 

Bag kirkegårdsdøren den moder står, 

hun gyser og hører det rædselsord, 

hun blegner og styrter til jorden  
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som knust af himlens torden. 

 

8. Ak, bed for din syndige sjæl en bøn, 

Bed, barn, og fly med din moder. 

Ak, ved du, dødning, du er min søn, 

og, datter, det er jo din broder! 

Den døde han hører det angstskrig, 

og bleg og langsomt han hæver sig: 

ti stille, moder, ti stille, 

ej blod kan sjæle adskille. 

 

9. På jorden gælder det store bud, 

men ikke i åndernes rige, 

i døden der vorder vi brudgom og brud, 

hos Gud samles lige med lige. 

Gak hjem og tag din datter ved hånd, 

i morgen så samles vi ånd ved ånd, 

farvel, hør hanerne galer, 

de døde til jorden de kalder. 

 

Enden den 6. september. 

 

 

4. En sang jeg vil skrive og sende til dig, bl. 182v-184r 
 

En sang. 

 

1. En sang jeg vil skrive og sende til dig, 

min pige, som før var højt elsket af mig. 

Jeg her må sige,  

du mig vil besvige, 

du vil nu forlade den elskende ven, 

som du for så lang tid dit hjerte gav hen. 

 

2. O sødeste pige, o engel så god, 

betænk nu den tid du i ungdommen stod. 

Betænk nu de dage, 

som er lagt tilbage, 

du lovede mig troskab med hjerte og hånd, 

nu vil du opløse det kærligheds bånd. 

 

3. Du kan ikke nægte, du lovede så fast, 

et løfte som aldrig skal blive forkastet. 

Men nu vil du glemme 



13 

 

den blideste stemme, 

som talte så venligt i ungdommens tid, 

I kære, skal venskabet være forbi. 

 

4. Jeg har dig tilskrevet af kærlighed stor, 

tilbage du svarede mig ikke et ord. 

Måske at du tænker, 

at du nu med rænker 

med andre kan leve i dårlighed hen, 

og når jeg hjem kommer, skal være din ven. 

 

5. Det må du ej tænke, min pige så god, 

når du er ustadig, at jeg er dig tro. 

Nej, tag dig en anden 

og giv ham hånden 

og lev så fornøjet, hvordan det end går, 

en gang i tiden din løn du vel får. 

 

6. Betænk nu, o pige, ustadige mø, 

Betænk, hvad du lovede indtil din død. 

Betænk, hvad du sagde, 

da du løftet mig bragte, 

et løfte, du lovede, som evigt stod fast, 

men nu kan jeg mærke, det er underkastet. 

 

7. Jeg beder dig, pige, o bliv ikke vred, 

thi jeg dig vil minde om den svorne ed. 

Det dig vel kan være, 

når du monne høre, 

hvad jeg dig vil sige, ja sige for sandt, 

betænk nu, o pige, betænk nu den gang. 

 

8. Du er jo forsoren, i hvor du end går,  

betænk nu, o pige, de rædsomme ord. 

Men glem ej Gud Fader, 

som alting forlader, 

han vil og forlade dig, hvad du har gjort, 

betænk dig, o kære, mens du er på jord. 

 

9. Du skal ikke sige, at jeg årsag var, 

den ømmeste kærlighed jeg for dig bar. 

Men du mon jo være  

så falsk mod din kære, 

som troskab og dyd bestemt for dig bar, 

du må ej fortryde, at jeg afsked tar. 

 

10. Jeg vil dig undskylde, ustadige ven, 

det var i din ungdom, du hjertet gav hen. 
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Du ej kunne tænke, 

hvad der kunne krænke, 

hvad skæbne at kærlighed førte med sig, 

dermed du vist nok vil undskylde dig. 

 

11. Men jeg dig så ofte har mindet om sligt, 

men du kunne aldrig erindre din pligt. 

Du søgte så gerne 

din tid at fordrive 

hos andre letsindig i dårlighed hen,  

du lod så ene din elskende ven. 

 

12. Nu vil jeg ej skrive mere denne gang, 

derpå jeg vedlægger mit digt og min sang.  

Du skal være hilset, 

som har mig fikseret, 

og tak for den tid vi kærester var, 

og som jeg så dårligt har været din nar. 

 

Enden. 

 

 

5. Hr. Zinklar drog over salten hav, bl. 184r-185v 
 

[Egen melodi, se Nils Schiørring: Selma Nielsens viser, Kbh. 1956] 

 

En krigssang. 

 

1. Hr. Zinklar drog over salten hav, 

til Norge hans kurs mon stande. 

Blandt Guldbrands klipper han fandt sin grav, 

der vankede så blodig en pande. 

 

2. Hr. Zinklar drog over bølgen blå 

for svenske penge at stride. 

Hjælpe dig Gud, du visselig må 

i græsset for nordmanden bide. 

 

3. Månen skinner om natten så bleg, 

de vover så sagtelig triller, 

En havfrue op af vandet steg 

hun spåede Hr. Zinklar så ilde. 

 

4. Vend om igen, du skotske mand, 
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det gælder dig livet så fage; 

og kommer du til Norge, jeg siger dig for sandt: 

ret aldrig du kommer tilbage. 

 

5. Led er din sag, du gislige tid [?],  

altidens du spår om ulykke; 

og fanger jeg dig en gang i vold, 

jeg lader dig hugge i stykker. 

 

6. Ved Romsdalskysten han styrede i land, 

erklærede sig for en fjende; 

og ham fulgte 1400 mand,  

som alle havde ondt ud i sinde. 

 

7. Han skændede og brændte, hvor han drog frem, 

al folkeret monne de krænke. 

Oldingens afmagt ej rørte dem, 

de spottede den grædende enke. 

 

8. Barnet blev dræbt i moders skød, 

så mildelig det end smilede. 

Men rygtet om denne jammer og nød 

til kærnen af landet ilede. 

 

9. Basunen lyder, og budstikken løb 

fra grande til nærmeste grande. 

Dalens sønner i skjul ej krøb, 

det måtte Hr. Zinklar bekende. 

 

10. De bønder af Vaage, Læxø og Lom  

med skarpen økse på nakken 

i breden bugt til sammen kom,  

med skotten så ville de snakke. 

 

11. Tæt under lide der løber en sti, 

som du monne Kringen kalde. 

Bugen skynder sig der forbi,  

i denne skal fjenderne falde. 

 

12. Riflen hænger ej mere på væg, 

hist sigter gråhærdet skytte. 

Nøkken opløfter sit våde skæg 

og venter med længsel sit bytte. 

 

13. Det første skud hr. Zinklar gjaldt, 

han brølede og opgav sin ånde. 

Hver skotte råbte, da øversten faldt: 

Gud fri os fra denne vånde. 



16 

 

 

14. Frem bønder, frem I norske mænd, 

Slå ned, slå ned for fode! 

Da ønskede sig skotten hjem igen, 

han var ej ret lystig til mode. 

 

15. Med døde kroppe blev Kringen strøet, 

de ravne fik nok at æde. 

Det ungdomsblod som her udflød, 

det skotske piger begræder. 

 

16. Ej nogen levende sjæl kom hjem, 

som kunne sine landsmænd fortælle, 

hvor farlig det er at besøge dem, 

som bor iblandt Norges fjelde. 

 

17. End knejser en støtte på samme sted, 

som Norges uven mere mon true. 

Ve, hver en nordmand som ej bliver hed, 

så tit de hans øjne mon skue. 

 

Ende. 

 

 

6. En vise for eder jeg nu fortælle vil, bl. 185v-188r 
 

[Melodi: Der boede en købmand ved Hamborger  

Bro / Jeg vanker ved søen i silde aftenstund] 

 

Kærlighedssang. 

 

1. En vise for eder jeg nu fortælle vil, 

som vistnok er passeret, det må I tro mig til. 

I Strasbourg der boede en adelsmand så rig 

på gods og på penge, at ingen var ham lig. 

 

2. Han havde en datter, hun var dejlig, hun var skøn, 

hun var elsket over alle af en sømand udi løn. 

[to verselinjer mangler] 

 

[3.] Et år udi 2 de forlovede var, 

den ømmeste kærlighed for hverandre de bar. 

Men det lå jo skjult, hvad de mindst tænkte på, 

at det dem så ulykkeligt i verden skulle gå. 
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4. Han sejlede et år, han sejlede udi 2, 

alt før han sin bestemmelse kunne opnå. 

Kuns lidet han fortærede, thi hjertet var svagt, 

han tænkte på sin kæreste hver time og hver nat. 

 

5. En rejse til Ostindien den sømand tog hen, 

han tog afsked fra hende, sin elskelige ven. 

Hun ønskede ham til lykke, gav tusindgang farvel, 

hun sørgede så såre for sin ømmeste sjæl. 

 

6. Da han nu var borte, og tiden den svandt hen, 

så kom der en bejler til Strasbourg igen; 

han bejlede til hende, bad faderen derom, 

at han dog ville ham give sin datter så from. 

 

7. Det var jo let for ham at få faderens ja, 

thi han jo både rig og formuendes var. 

Maria hun sørgede og ærgrede sig: 

min Gud og min Herre: du hjælpe nu mig. 

8. Som hun i de sørgeligste tanker hengik, 

et brev fra sin kærestes hånd hun da fik; 

en liden dreng det bragte, skønt han dog ikke gik 

ubelønnet af hende, en daler han fik. 

 

9. O, elskende Maria, som udi brevet stod, 

du holder op at sørge uskyldige blod. 

Nu ligger vi for anker i Vesterbergens havn, 

om nogle dage ønsker jeg at hvile i din favn. 

 

10. Det lettede hendes hjerte, det lettede hendes bryst, 

så gik hun ud af kammeret med glæde og med lyst; 

ja, fri for al sorrig hun ud af kammeret går, 

men brevet hun glemte alt på sit lille bord. 

 

11. Maria i haven spadserende gik, 

omsider det brev hun i tankerne fik. 

Min Gud og min Herre, nu frygter jeg for, 

min fader han skal i mit kammer ind gå. 

 

12. Som hun i de sørgeligste tanker gik hen, 

da kom jo hendes fader med brevet udi hånd. 

Han hende så tiltalte, som hun en skøge var: 

tro, du får ej den sømand, om han er nok så rar. 

 

13. O, hjerte kære fader, skænk mig den sømands hånd, 

ej nogen bedre gave du din datter give kan; 

tillad mig ham at elske, tillad mig ham at få, 
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da lindres alt min kvide, da er jeg sjæleglad. 

 

14. Ja, faderen gik bort, men var ganske vred som før, 

men slige elskovsgriller han jager snart på dør; 

når han er død og borte, så glemmes han af dig, 

så tør jeg nok formode, at du adlyder mig. 

 

15. Tre dage derefter et skib kom udi land, 

hendes fader han ilede til skibet på stand. 

Han tager den sømand i enrum med sig, 

men han tænkte ikke på, at det kostede hans liv. 

 

16. O usling, o usling, jeg ved, at du er den, 

som har forført min datter, jeg ved, hun er din ven. 

Jeg skal det på dig hævne, tro du mig det for sandt, 

hvis du hende ej forlader og rømmer straks af land. 

 

17. O ja, kære herre, jeg hende elsket har, 

men hende at forføre dog ej min attrå var; 

men om jeg end skal rømme og hende ej mere se, 

mit hjerte sig mon vende til al fortvivlelse. 

 

18. Den grusomme fader med tænderne skar, 

så rev han ud den kniv, som han under brystet bar. 

Så stødte han den i brystet på sømanden god, 

gik bort og lod ham ligge at svømme i sit blod. 

 

19. Han ilede til sin frue og til sin datter hen: 

O, vil du med mig følge, jeg viser dig din ven; 

nu kan du drikke bryllup med kæresten din, 

men du får blod i bægeret i stedet for vin. 

 

20. Maria blev helt bange, den tid hun så,  

hun så sin faders kjortel bestænket var med blod. 

Hun færdig var at segne, men fatter sig igen, 

hun sørgede så såre for sin elskelige ven. 

 

21. Hun ilede til skibet og så den sømands lig, 

hendes fader fulgte efter, var sjæleglad i sig. 

Hun så sin ven at bløde, hun så, hvor kniven sad, 

men uformærkt hun tager den ind på sin barm. 

 

22. O, hjerte kære fader, den sidste bøn af mig, 

tillad mig dog den ære alt ved den sømands lig. 

Da læg mig i hans kiste og sæt mig i hans grav, 

da lettes al min kvide, da er jeg sjæleglad. 
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23. Som hun nu havde tænkt, som hun nu havde talt, 

så rev hun ud den kniv, som hun under brystet bar. 

Se her, du grumme fader, se her den blodige kniv; 

så stødte hun den i brystet, faldt ved den sømands lig. 

 

24. Det var den sømands broder den tid hørte det, 

den rige mand han stævnede for kejserens ret. 

Nu hjalp hans gods ham ikke, han måtte dø for sværd, 

han måtte livet bøde, han var ej bedre værd. 

 

25. I Sankt Maria kirke de to blev sat ind; 

forgyldt var deres kiste, den gav dem kejseren.  

De i hverandres arme blev lagt i silke rød, 

at ingen mand, som dem så, skulle sige, de var døde. 

 

26. Ved siden af den kiste blev sat en kiste sort, 

hvori den grumme fader blev siden henlagt 

med morderkniv i hånden, til skue for enhver; 

men det var og advarsel for alle og enhver. 

 

27. O, I forældre kære, som Gud har givet børn, 

I være ej så hårde som denne grumme bjørn. 

Thi en oprigtig kærlighed kan aldrig slukkes ud, 

om den end her kan hindres, den hindres ej hos Gud. 

 

Jørgen Hansen Haastrup. Enden. 

 

 

7. I Holsten en dreng udi syvende år, bl. 188v-189v 
 

En anden 

 

1. I Holsten en dreng udi syvende år 

udvalgte en pige, som yngre var; 

omfavnede hende med kærligheds arm 

og trykkede den til den elskende barm. 

 

2. Så mangen en lover et løfte i hast, 

som lige så hastigt igen bliver forkastet. 

Men disse små havde et hjerte så tro, 

at løftet stod fast udi største uro. 
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3. Da kærligheds fakkel i hjertet var tændt, 

et år førend nogen blev dermed bekendt, 

blev hendes forældre og brødre så vrede, 

de elskende små til så megen fortræd. 

 

4. Ja, drengen han var af så fattig en stand, 

derfor skulle neddæmpes den kærligheds brand; 

og aldrig hverandre de måtte da se, 

undtagen at det kun i løndom må ske. 

 

5. Et hus udi nærheden folkeløst var, 

derudi tit mødes det sørgende par. 

Da hendes to brødre fik kundskab derom, 

med svøben i hånden de løbende kom. 

 

6. De piskede pigen så hurtigt af sted, 

dog drengen kom efter og jamrende græd. 

Men kom han for nær, fik han også sit slag; 

da porten blev lukket, den pige hun skreg. 

 

7. Tilbage da vendte den sørgende dreng, 

og søvnløs lagde han sig på sin seng. 

Han tænkte: Jeg vil til at handle, for da 

at heldig at være min ven jeg kan få. 

 

8. Med skindkram og små ubetydelige ting 

han handlede ærligt, løb flittig omkring; 

fortjente sig penge, på fode han kom, 

og nu vendes pigens familie om. 

 

9. Han var nu i to og tyvende [år]; 

han købte for sig og sin kære en gård. 

Nu kunne den pige sit ønske opnå 

sin elskende kære til ægte at få. 

 

10. Tit sammen de levede i kærlighed blid, 

men døden bortkalder ham om et års tid. 

Som sørgende enke i kort tid hun sad, 

nu lever hun atter i ægteskab glad. 

 

11. Den troløse dåre som svigefuld går, 

således en lykke vel næppe opnår. 

Thi almagten styrer jo alle ting så, 

at falskhed sin hævn om halsen vil slå.  

 

12. Vær trofast i tale, vær trofast i ord 

et vidne i hjertets lønkammer jo bor. 



21 

 

Den trofaste glæde i tiden kan nå, 

men tro mig: den falske kan aldrig bestå. 

 

13. Den troløse trykker tit tårer på kind, 

når løfte og ord kun betragtes som vind. 

Men tro mig: den falske kan aldrig bestå, 

når hvermand sin løn af den højeste får. 

 

14. Nu synges den vise så munter og glad; 

enhver som nu denne i hænderne har, 

forundrer sig over de elskende små, 

som udi den stormende vind kunne stå. 

 

15. Den Herre, som lønnede dem med fryd, 

belønner den trofaste udi sin tid. 

Tag Ham i råd med dig hvor du end går, 

da kan dine ord og dit løfte bestå. 

 

16. Han vil jo så gerne vejlede enhver, 

som lader sig lede af Ham så kær. 

Den trofaste ledte Han selv ved sin hånd 

igennem de vildeste bølger til land. 

 

Den 15. oktober 1850 

 

 

8. O hør, I mine venner, hvad jeg vil fortælle, bl. 190r-190v 
 

En anden. 

 

1. O hør, I mine venner, hvad jeg vil fortælle 

alt om en ven, som jeg har haft kær; 

jeg ønsker bestandig at få ham til kæreste, 

men for mine forældre det ikke må være. 

Jeg siger dog selv, at gerne jeg vil, 

men mine forældre de tvinger mig til. 

 

2. At jeg en anden for rigdom skal tage, 

som ej har den mindste lyst til; 

ak, jeg må tilstå og jammerligt klage, 

det bliver for mig et ynkeligt spil. 

Jeg kan nok forstå, ej glæde jeg når, 

hvad enten jeg med ham får hus eller gård. 
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3. Betænk da, o kæreste, hvad jeg dig har lovet, 

betænk da, hvor tit at jeg stod i din favn. 

Betænk da, hvor tit at jeg hos dig har sovet, 

betænk da, hvor tit at jeg nævnte dit navn. 

Du sagde da så: Gud give, vi må 

den glæde nyde for præsten at stå. 

 

4. De for mig mon sige: han from monne være, 

men det skal de dog ej bilde mig ind. 

Jeg kender ham vist nok, Gud bedre, desværre, 

thi vi har begge to ivrige sind.  

Det kan ej gå, end jeg tager ham til mand, 

thi for hans skyld en anden jeg gør til skam. 

 

5. Jeg længe efter dig har dog tragtet, 

førend jeg fik dette ønske ført frem. 

Nu må du af fattigdom være foragtet, 

fordi at du hverken har hus eller hjem, 

ej penge, ej guld, ej lommerne fulde, 

indtil at vi død og nedlægges i muld. 

 

6. Nu kan det ej hjælpe, jeg til dig vil tale, 

nu kan det ej hjælpe, jeg til dig vil gå. 

Thi mine forældre, de har mig befalet, 

at jeg dig rent ud af tanker skal slå. 

Jeg siger: farvel, min sødeste sjæl, 

og lev så til døden fornøjet og vel. 

 

Enden. 

 

 

 

Disse blade indeholder 7[!] smukke sange og er udskreven i Slesvig den 15. oktober 1850 af 

oppasser Jørgen Hansen, Haastrup ved 10 lette bataljons 1. kompagni nr. 8. 

 

 

 

9. Dengang budskabet lød, bl. 191r-192r 
 

En ny vise. 

 

1. Dengang budskabet lød, 

krig på ny da udbrød, 

vi fra hjemmet af sted da mon drage. 
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Vores hjem vi forlod 

for at vove vores blod, 

tanken var snart at komme tilbage. 

 

2. Fra forældre så søde, 

fra den elskende mø 

vi farvel nu så hastigt mon byde. 

Vi af sted nu mon gå 

for at fjenden nedslå, 

og vi freden skal bringe tilbage. 

 

3. Fra det kære Fyns land 

vi af sted drog, hver mand, 

og begav os til fjerneste lande. 

Og da solen så sød 

gled fra morgenen rød, 

sejlede vi på de saltende vande. 

 

4. Vi i landet drog ind 

med et mandeligt sind, 

vi vor tanke mon fæste til Herren. 

Han vil styrke vort mod, 

Han vil spare vores blod 

og vor fjende snart styrte til grunde. 

 

5. Mellem Slesvig og Bov 

vi dem traf ved en [et ord faldet ud: skov?], 

hvor de havde beredt os døden. 

Men dog Herren vor Gud, 

Han mon redde os ud, 

og Han sejren os skænkede i nøden. 

 

6. Vi til fange dem tog 

og til jorden nedslog 

under blodrøde Dannebrogs fane. 

Skønt så mangen brav dansk mand, 

som ej mere stride kan 

måtte og så i døden hensegne. 

 

7. Vores tapre general, 

som vi alle ynde skal 

han jo også i krigen mon falde. 

Han så tappert frem gik 

med det krigeriske blik, 

indtil Herren fra sejren ham kaldte. 

 

8. Fra vort opfyldte bryst 

skal en takkende røst 
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sendes hen over marker og skove. 

Til den Herre, vor Gud, 

som os friede ud, 

thi for retten han aldrig vil sove.  

 

9. Tak, I helte, som stred, 

tak, som sårede led, 

I trygt under mulden henslumrer. 

Fra den moders ømme sind 

strømmer tårer på kind 

for den yngling, som i støvet gik under. 

 

10. Gud opmuntre enhver 

alt udi den danske hær 

til at stride for ret og for ære. 

Gud os give sejren da, 

vi kan gå til hjemmet glad 

at opmuntre den sørgende kære. 

 

11. Jeg nu ende vil min sang, 

fremad med en lystig gang, 

fremad, rask mod den fjendtlige hær. 

Vi dem undertrykke skal, 

så de finder deres fald, 

vi vil håbe, at Herren os vil styrke.  

 

Enden. 

 

 

10. Tapperhed, som alle danske ønsker lyder, bl. 192r-193r 
 

En anden. 

 

1. Tapperhed, som alle danske ønsker lyder, 

mod i bryst hverandre helte byder. 

Enighed det brænder i vort hjerte, 

uden smerte, 

vi begærede frit i kamp at gå. 

 

2. Danmarks sønner kæmper for dets ret og ære, 

ingen folk på jord så frie kan være. 

*** hvorfor vi dem vil tugte,  

de skal lugte, 

vi kan tugte dem med vores bly. 
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3. Espingolen, man de raske våben nævner, 

hvormed vi den tyske voldsmand hævner. 

Frit er folket, som dets skyts betjener, 

alle venner, 

som erkender Danmarks sag for ret. 

 

4. Når det hedder: frem med vores espingoler, 

tysken snart vil ***. 

Og når vi dem skud på skud tilsender, 

da vi venter, 

man indhenter snart et hul til skjul. 

 

5. Vi dem følger rask, imens de hurtigt viger 

over grøfter, gærder, bakker og diger. 

Sigter, fyrer, så de lystigt knalder, 

de påkalder, 

mens de falder nådens Gud om hjælp. 

 

 

11. Ser I, hvem der kommer her, bl. 193r-193v 
 

[Melodi: Rits! rats! filliong-gong-gong!] 

 

En anden. 

 

1. Ser I, hvem der kommer her; 

nu ej tid der er til at sørge mere. 

Friskt mod, liv og lystighed 

jeg i krig og fred fører med. 

I ser ej her 

en kavaler med fin maner, 

o nej, hos mig det fine mærkes ej. 

En grov krabat, som er parat 

til alt, når han bliver desperat, 

er eders ven og kammerat, 

den tapre landsoldat. 

 

2. Sig mig, hvad der i vejen er; 

jeg er kommet her for at hjælpe jer. 

Hør nu, hvor skal slaget stå? 

I kan stole på, jeg skal slå. 

Min vej man ej 

kan spærre mig, den kender jeg. 
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Blot fremad, frem og atter lige frem, 

trods ild og vand og blod og brand. 

Blot fremad march, det skal gå an, 

thi landsoldaten holder stand 

og slås til sidste mand. 

 

3. Fremad, frem i lystig takt, 

selv mod overmagt går han uforsagt. 

Blot hans bajonet han ser, 

så behøves der ikke mere. 

Og når han slår, 

Gud hjælpe den, der slaget får 

og hver især af dem, han kommer nær. 

Og får han da en kugle, ja, 

så går han jo så pænt herfra, 

hans afsked er et stolt hurra, 

hurra, hurra, hurra. 

 

Enden. 

 

 

12. Dengang almagtens Gud, bl. 193v-196v 
 

[Melodi: Når mit øje er lukt] 

 

En anden. 

 

1. Dengang almagtens Gud 

sendte budskabet ud 

for at vække naturen af dvale, 

og den strålende sol 

i sin bræmmende[?] kjole 

spredte rundt over bakker og dale.  

 

2. Gik der budskab om land 

til den fredsæle mand  

om at ruste sig fluks for vor konge. 

Thi i fædrelandets skød 

var der oprør og nød, 

thi de truede vort land og vor tunge. 

 

3. Og til fjerneste egn 

for at lukke vort hegn 
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så man Danmarks sønner at ile. 

Fra forældre og mø 

for at sejre og dø 

gik de bort og lod plovøget hvile. 

 

4. For den elskende søn 

gled en brændende bøn 

over moderens sitrende læbe. 

Men den fyrige knøs 

sig fra hjemmet rev løs, 

og at standse ham aldrig hun stræber. 

 

5. Men i sønnernes blik, 

som fra hjemmet bort gik 

for om landet og tronen at værne, 

lurede ungdommens mod, 

og det hidsige blod 

førte tankerne ud i det fjerne. 

 

6. For den krigeriske færd 

og det lynende sværd 

som gør lyst i den oprørte skare; 

ja, selv prinsen af Nør 

og hans værdige bror 

disse dristige tanker ej sparer. 

 

7. Med et tillidsfuldt håb 

og opmuntrende råb 

blev de hilst fra landsbyer og stæder; 

da i tropper man så, 

dem til Kolding at gå 

for at hævde vort fødelands hæder. 

 

8. Da ministerens bud 

til marinen gik ud 

om at gøre sig klar til at lette, 

blussede iver og lyst 

udi heltenes bryst, 

som af hvile og fred var trætte. 

 

9. Og matrosen i hast 

rejste takkel og mast, 

og så vendte han skråen i munden. 

Og i lynende fart 

var alt dækket gjort klart 

og ankeret hævet fra bunden. 

 

10. Og fra bovspryd og stavn 
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ned i Flensborg havn, 

hvor man øjner de vingede snekker. 

Og til Rendsborg og Kiel 

gik der budskab med ild, 

hvor man samlede de fjendtlige rækker. 

 

11. Mellem Flensborg og Bov 

blev der plantet en skov 

af de oprørte tyske soldater. 

Og ved Bommerlund lå 

vores tropper og så 

med foragt på de frække krabater. 

 

12. Og da solstrålens glød 

gennem mørket sig brød 

og oplyste de dæmrende tåger, 

glinsede hjelme og sværd 

fra den kamplystne hær 

gennem åbnede porte og låger. 

 

13. Og det Nyborger kor 

først mod fjenderne for 

for fra skansen ved Bov dem at drive. 

Men et dødeligt skud 

sendte Hegermann bud 

om fra kampen tilbage at blive. 

 

14. Ja, jeg har fået forfald; 

i et lynende knald 

sendte døden mig bud, mine kære. 

Men for at hævne hans død 

over skansen de brød 

og forjog den fjendtlige hær. 

 

15. Bag de bladløse træer 

stod der fjender i læ, 

langs med Kruså dem stammerne skjulte.  

Og en hilsen vi fik, 

som til hjertet os gik, 

thi de sendte os kugle på kugle. 

 

16. Da matrosen om bord 

mærkede, nøden var stor, 

i en frastand vil hjælpe at kæmpe. 

I et tordnende brag 

gav han fjenden et slag, 

og en sømand farer aldrig med lempe. 
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17. Dengang hjalp han os rart, 

han fik farvandet klart. 

Men for atter at standse os farten: 

ved et jernstøberi, 

hvor vi skulle forbi, 

havde tyskerne plantet standarten. 

 

18. I en regnsvanger sky, 

fyldt med jern og med bly, 

fik de atter en hilsen fra flåden. 

Men den faldende regn 

gav dem slående tegn, 

så det hjalp ej at stampe imod brodden. 

 

19. Vi til fange dem tog, 

og mod Flensborg vi drog 

under blodrøde Dannebrogsfane. 

Men til sværdenes klang 

der en blodstråle sprang, 

som betegner den sejrende bane. 

 

20. Som en rivende flod 

vores fjender forlod 

den beængstede by, fra hvis huse,  

i sit rødlige skær 

mod en kommende hær, 

så man Dannebrogsfaner at bruse. 

 

21. Men den tyske arme 

skulle vist nok ej le, 

vi fik hen imod tusinde fanger. 

Og vor sejrsæle drot  

nu fra Sønderborg Slot 

iler did på en mælkehvid ganger. 

 

22. Og på gårsdagens dyst 

fulgte jubel og lyst 

fra de oplyste gader og stræder. 

Men den krigeriske færd 

kaldte atter en hær 

til kamp mod den tyske forræder. 

 

23. Ja, for nylig vi så 

dem som helte at stå  

mod en to gange stærkere fjende. 

Ja, den preussiske gæst 

kom jo med til vor fest, 

som ham aldrig af tanker kan rinde. 
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24. Fra vort opfyldte bryst 

skal en takkende røst 

bølge hen over marker og skove. 

Tak, som helte I stred, 

I, som sårede led, 

I, som trygt under grønsværen sover. 

 

25. Gud velsigne vor hær, 

Han vil styrke enhver, 

vor retfærdige sag vil han følge. 

Han vil være vor borg, 

Han vil bære vor sorg, 

Han omgærder vort land med sin bølge. 

 

26. Allieret med Ham 

skal vi tysken med skam 

drive ud af vort dejlige vænge. 

Frem, I danske, til strid, 

og den kommende tid 

skal se ledet igen i sin gænge. 

 

Enden. 

Jørgen Hansen. 

 

 

13. Kong Hannibals søn, bl.196v-199r 
 

[Egen melodi, se Nils Schiørring: Selma Nielsens  

viser, Kbh. 1956] 

 

En anden 

 

1. Kong Hannibals søn 

red i skoven så grøn, 

i sin klædning så skøn. 

Han red med sine venner alt ud til tidsfordriv, 

han tænkte ikke på, at det kostede hans liv. 

 

2. Prins Ferdinandt så Lise 

i skoven så grøn, 

hun spadserede frem. 

Hans hjerte det brændte af inderste lyst, 

han ønskede lille Lise at omfavne til sit bryst. 
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3. Lille Lise var altid 

så venlig og mild, 

hun var dydig og snild. 

Og hun udi skoven spadserede frem, 

hun tænkte ikke på, at hun død skulle bæres hjem. 

 

4. Prins Ferdinandt han talte 

de snildige ord, 

som den pige vel forstod: 

”Jeg vil ønske, at du måtte finde behag 

i alt, hvad jeg af dig vil begære i dag.” 

 

5. Lille Lise hun svarede 

prins Ferdinandt så bold: 

”Jeg vil agte på dit skjold, 

og med flid vil jeg gøre alt, hvad du begærer, 

undtagen det alene at have dig kær.” 

 

6. Prins Ferdinandt han drog 

nu sin sabel så blå 

og huggede Lise til jord. 

De andre små jomfruer, som dette havde set, 

løb hjem til grev Angerstrøm, fortalte hvad var sket. 

 

7. Grev Angerstrøm kaldte 

ad sin tjener så ung: 

”Det vil falde dig tungt, 

thi i dag skal du ind for prins Ferdinandt så stor 

og bede, om han vil komme at følge Lise til jord.” 

 

8. Den tjener han gik nu 

at klæde sig på 

til prins Ferdinandt at gå: 

”Jeg skal hilse Deres Høje Velbårenhed så stor 

og bede, om du vil komme at følge Lise til jord.” 

 

9. Prins Ferdinandt han svarede: 

”Nu kan du hilse ham, 

jeg skal gøre ham skam. 

Jeg skal lægge ham ved Lise alt udi hendes grav 

og ødelægge ham som en krigsmand så brav. 

 

10. En titusind mand, 

som i våben var lært 

til at bruge et gevær, 

prins Ferdinandt tog med sig, drog hurtigt af sted, 

thi han vidste, at grev Angerstrøm var storligen vred. 
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11. ”God aften, Hr. Angerstrøm, 

hvordan står det her 

i den sørgende adfærd? 

Jeg ser nu, du drager din sabel så blå 

og tager din hjelm og dit harnisk på.” 

 

12. Grev Angerstrøm han sagde: 

”Du fortjener at dø, 

du har myrdet min mø, 

min elskelige ven. Men forinden et år 

jeg skal det på dig hævne, jeg dig visselig svor.” 

 

13. Prins Ferdinandt han svarede: 

”Pas vel på dig selv, 

om at du vil fare vel. 

Thi her udenfor holder en titusind mand, 

og nok en million kan jeg ruste af vort land.” 

 

14. Grev Angerstrøm så nu 

den store krigsmagt, 

som for døren var lagt. 

Han råbte: ”Min Gud, har du mig forladt? 

Skal jeg nu så uskyldig ødelægges så brat?” 

 

15. Grev Angerstrøm tog nu 

prins Ferdinandts hest, 

som til døren var fæstet. 

Han gav den af sporen, den vældelig sprang; 

de skød efter ham, så at kuglerne de sang. 

 

16. I 22 dage 

til Rusland han kom, 

til den kejser så from. 

Den kejser han kunne gennem vinduet se 

grev Angerstrøms hest, den var hvidere end sne. 

 

17. Da Hr. Angerstrøm kom 

til den kejserlige port, 

styrtede hans hest død til jord; 

endskønt denne hest den var modig og grum, 

så var den dog farvet med blod og med skum. 

 

18. Grev Angerstrøm han sagde: 

”Jeg kommer i dag 

for at melde en sag. 

Prins Ferdinandt har Lise i graven nedlagt 

og søger efter mig ud af yderste magt.” 
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[19.] Hr. Angerstrøm han fulgte 

med kejseren ind, 

men med tårer på kind. 

Men kejseren sagde: ”Vær kuns ved et godt mod, 

thi alle dine fjender skal jeg lægge under fod. 

 

[20.] Og kejseren lod byde 

over hele sit land, 

til hver yngling og mand 

som under hans fane og krigskunst var lært, 

at drage udi krig for at prøve sit sværd. 

 

[21.] På grænsen de mødte 

prins Ferdinandts hær, 

og hver mand drog sit sværd. 

De fægtede så tappert, opfyldte kejserens ord; 

prins Ferdinandt blev fanget, og hver mand faldt til jord. 

 

[22.] Så sad han nu fanget 

i trefjerding år 

for den gerning, han har gjort. 

Så fik han sin dom, som han havde fortjent, 

og som for os alle mon være bekendt. 

 

[23.] Da tiden var omme, 

at han skulle vandre bort 

for den gerning, han har gjort, 

så blev han halshugget en dag, før solen kom, 

og det gik til efter strengeste dom. 

 

[24.] Da grev Angerstrøm fik hævnet 

på prins Ferdinandt så stor 

for det skændige mord, 

så rejste han hjem til sin fader at bo 

og levede siden i velstand, fred og ro. 

 

Enden. 

 

 

14. Dengang vi drog af sted, bl. 199v-200v 
 

[Egen melodi af E. Horneman] 
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En anden. 

 

1. Dengang vi drog af sted, 

dengang vi drog af sted, 

min pige ville med, 

ja, min pige ville med. 

Det kan du ej, min ven, 

jeg går i krigen hen, 

og hvis jeg ikke falder, 

kommer jeg nok hjem igen. 

Og var der ingen fare, 

så blev jeg her hos dig, 

men alle Danmarks piger 

de stoler nu på mig. 

Og derfor vil jeg slå 

som tapper landsoldat. 

Hurra, hurra, hurra. 

 

2. Den gamle far og mor, 

den gamle far og mor, 

de sagde disse ord, 

ja, de sagde disse ord. 

Når den vi stoler på 

i krigen monne gå, 

hvem skal så pløje markerne, 

og hvem skal græsset slå. 

Ja, det er netop derfor, 

vi alle må af sted, 

thi ellers kommer tyskerne 

at hjælpe os dermed. 

Og derfor vil vi slås 

som tapper landsoldat. 

Hurra [hurra hurra]. 

 

3. Når tysken kommer her, 

når tysken kommer her, 

beklager jeg enhver, 

så beklager jeg enhver. 

Fra Peder og til Poul 

han siger: ”du bis faul”, 

og skælder man ham ud på dansk, 

så siger han: ”holdt smaul.” 

For folk, som taler alle sprog, 

er det jo lige fedt, 

men fanden heller intet 

med den, der kan kun et. 

Og derfor vil vi slå 

som tapper landsoldat. 
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Hurra [hurra hurra]. 

 

4. Om Dannebrog jeg ved, 

om Dannebrog jeg ved, 

det faldt fra himlen ned, 

ja, det faldt fra himlen ned. 

Det vajer i vor havn 

og fra soldatens favn, 

og ingen anden fane har 

end den sit eget navn. 

Og den har tysken hånet 

og trådt den under fod, 

nej, dertil er vor fane 

for gammel og for god. 

Og derfor vil vi slås 

som tapper landsoldat. 

Hurra [hurra hurra]. 

 

5. Vi byder fjenden trods, 

vi byder fjenden trods, 

når kongen er med os, 

ja, når kongen er med os. 

Med draget sværd han står, 

han snakker ej, men slår, 

så dansk som han var ingen konge 

her i mange år. 

De lader, som de tror, at 

han ikke mere er fri, 

og selv vil de jo have ham i 

det tyske slaveri. 

Og derfor vil vi slås 

som tapper landsoldat. 

Hurra [hurra hurra]. 

 

6. For piger og for land, 

for piger og for land, 

vi kæmper alle mand, 

ja, vi kæmper alle mand. 

Men ak, det usle drog, 

som elsker ej sit sprog 

og ej tør vove liv og blod 

for gamle Dannebrog. 

Og kommer jeg ej hjem 

til min gamle far og mor, 

kong Frederik skal trøste dem 

med disse hersens ord: 

Sit løfte har han holdt, 

den tapre landsoldat. 
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Hurra hurra hurra. 

 

Enden. 

 

 

15. Da Preussen listig kom, bl. 200v-201v 
 

[Melodi: Dengang jeg drog af sted] 

En anden. 

 

1. Da Preussen listig kom, 

da Preussen listig kom, 

det spurgtes runden om, 

ja, det spurgtes runden om. 

På første påskedag, 

da hver sad udi mag 

i kirken for at bede Gud 

om hjælp på kampens dag. 

I stedet for at have ved Dannevirke post, 

vi overlod det tysken, 

og ravnene fik kost. 

Endskønt vi stod og slog, 

det var for Dannebrog. 

Hurra, hurra, hurra. 

 

2. Den lille tamburdreng, 

den lille tamburdreng, 

som stod i Dannevang, 

ja, som stod i Dannevang. 

Han slog sin krigsappel, 

den lille vakre sjæl, 

så alle vildt til kampen fór 

og her vandt hæder, held. 

Her var det, tysken prøvede det danske løvemod, 

for hvert et skridt som han gik frem, 

han købte dyrt med blod. 

Endskønt vi stod og slog, 

vi småt tilbage drog. 

Hurra, hurra, hurra. 

 

3. Her kuglerne de peb, 

her kuglerne de peb, 

men det for tysken kneb, 
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ja, men det for tysken kneb. 

Her var den lille først 

og ønskede fjenden børstet, 

en kugle ham i brystet for, 

og slukket var hævnens tørst. 

Her lå den lille kække på kampens plads så bleg, 

hen over rosens kind guldlokkerne sig sneg. 

Endskønt han stod og slog, 

fra sejren hjem han drog. 

Hurra, hurra, hurra. 

 

4. For Dannebrog han faldt, 

for Dannebrog han faldt, 

til strid var han ej kaldt, 

nej, til strid var han ej kaldt. 

Men i sit fædreland 

han var af heltestand, 

derfor med fyrigt mod 

han drog i strid for konge, land. 

Han bød farvel til far og mor og kom ej mere igen. 

”For Danmark” var hans dødssuk, 

og derpå sov han hen. 

Endskønt han stod og slog, 

til bedre hjem han drog. 

Hurra, hurra, hurra. 

 

5. Som ham vi mange har, 

som ham vi mange har, 

der heltemodigt står, 

ja, der heltemodigt står. 

Og når jeg selv kom med, 

kom tysken slemt på gled, 

thi jeg slog ned for flanken væk 

til han i græsset bed. 

Og falder jeg, skal Dannebrog mig følge til min grav, 

til bevis at jeg for fædrelandet 

livet opgav. 

Endskønt jeg stod og slog, 

det var for Dannebrog, 

hurra, hurra, hurra. 

 

Enden. 

Jørgen Hansen. 
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16. Fremad march, nu jægerhornet lyder, bl. 201v-202r 
 

[Melodi: Vintern rasat ut bland våra fjällar] 

En anden. 

 

1. Fremad march, nu jægerhornet lyder, 

kalder os til munter dans på ny;  

fremad march, det mig omslyngede [dvs.: den meerumschlungne] skryder, 

trænger endnu til lidt mere bly.  

Husker du ved Bov, der faldt vor broder, 

tapper jægermand i græsset bed; 

han var kæk som vi, hans grædende moder  

venter hævn; hurra, af sted, af sted. 

 

2. Lad din hu til fjerne hjem sig stjæle, 

hvor så mangt et hjerte for dig slår. 

Mangt et øje ved din død [dvs.: dåd] vist dvæler  

for den glut, som udi kampen går. 

Grønne jægerkor, lad riflerne knalde 

for dit fødeland, din konge og mø; 

ved din sikre hånd skal tyskerne falde, 

hver forræder flygte eller dø. 

 

3. Og når da I grønne, raske gutter 

iler hjem til den, I har forladt, 

da skal der de lokkefagre glutter 

slynge laurbærkransen om jer hat. 

Op, hallo, hallo, nu lyder jo hornet, 

fremad jæger, frem, held dig, vor søn;  

sikker hånd og blik, tag hver mand på kornet! 

Hurra, jæger, sejr eller død. 

 

Enden. 

 

 

17. Nu plager Fanden det tyske rak, bl. 202r-202v 
 

En anden. 

 

1. Nu plager Fanden det tyske rak, 

vil I nu sætte os stol for dør; 

I strømmede herind, I forsultne pak 

at rane penge, sul og smør. 
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Og er I kommet på voldsmænds vis 

at røve herfra både heste og gris, 

den leg skal komme jer dyrt at stå, 

al landets ulykke skal I få. 

 

2. Fremad da mod det tyske kram, 

med lyst vi går i kampen hen; 

det var min salighed dog en skam, 

om nogen af dem kom hjem igen. 

Skulle jeg for tysken rende min vej, 

nej, Fanden meste mig, gør jeg ej! 

Jeg slår ham for hans pande brat, 

så hele tyskeren går i mask.  

 

3. Spil op til dans, du spillemand, 

nu vil vi vise det danske mod; 

nu vil vi gøde vort gode land 

med tyske voldsmænds hjerteblod. 

Nu vil vi skaffe de ravne steg, 

som nys af sult på heden skreg; 

hurra for konge, land og mø, 

for dem vi sejrer eller dør. 

 

Enden. 

 

 

18. O, Karen, fra dansen nu hjem du nok må, bl. 202v-203v 
 

[Egen melodi] 

En anden. 

 

1. ”O, Karen, fra dansen nu hjem du nok må”, 

lirum lirum lirum, 

”din mand han er syg, han er græsselig slet”, 

lirum lirum lirum. 

”Ja, er han syg og dårlig, så danser jeg først let”; 

hopsasa tralala 

:,: ”en lille dans endnu, og så vi hjem til mig vil gå.” :,: 

 

2. ”O, Karen, fra dansen nu hjem du nok må”, 

lirum lirum lirum, 

”thi doktoren er hjemme, han venter på dig”, 

lirum lirum lirum. 
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”Ja, er hans doktor hjemme, behøver han ej mig”; 

hopsasa tralala 

:,: ”en lille dans endnu, og så vi hjem mon gå.” :,: 

 

3. ”O, Karen, fra dansen nu hjem du nok må”, 

lirum lirum lirum, 

”nu kan de ej mere få miksturen i ham”, 

lirum lirum lirum. 

”Så klem ham godt om snuden og hæld det så i ham”; 

hopsasa tralala 

:,: ”en lille dans endnu, og så vi hjem mon gå.” :,: 

 

4. ”O, Karen, fra dansen og hjem du nok må”, 

lirum lirum lirum, 

”nu kan han ikke længere trække sit vejr”, 

lirum lirum lirum. 

”Ja, kan han ikke trække, så kan han sku’ la’ være”; 

hopsasa tralala 

:,: ”en lille dans endnu. og så vi hjem mon gå.” :,: 

 

5. ”O, Karen, fra dansen nu hjem du nok må”, lirum lirum lirum, 

”for nu er han borte, han er ikke mere”, 

lirum lirum lirum. 

”Ja, er han død og borte, behøver han ej mig”; 

hopsasa tralala 

:,: ”en lille dans endnu, og så vi hjem mon gå.” :.: 

 

6. ”O, Karen, fra dansen nu hjem du nok må”, 

lirum lirum lirum, 

”thi knøsen er hjemme, han venter på dig”, 

lirum lirum lirum. 

”Ja, er nu knøsen hjemme, så må jeg straks af sted”; 

hopsasa tralala 

:,: ”nu danser jeg ej mere, men jeg hjem mon gå.”:, : 

 

Enden. 

J Hansen. 

 

 

19. Nu hisser vi vores sejl så hvide, bl. 203v-204r 
 

[Melodi: Jeg så i Øster] 

En anden. 



41 

 

 

1. :,: Nu hisser vi vores sejl så hvide 

og sejler hen over bølgen blå. :,: 

:,: Vi sejler hen udi fremmede lande 

at finde der min bedste ven. :,: 

 

2. :,: Jeg synes om dig, du er så dejlig, 

du ligner, som om du var min ven. :,: 

:,: Og vidste jeg, at du ville have mig, 

så kom jeg til dig hver anden dag. :,: 

 

3. :,: Men jeg kan ikke til dig komme, 

hverken ridende eller gående. :,: 

:,: Men jeg vil bie, til det bliver sommer, 

så sejler jeg over bølgen blå. :,: 

 

4. :,: Jeg har et æble udi min lomme, 

det gemmer jeg til min bedste ven. :,: 

:,: Og hvis at vennen ej til mig kommer, 

så spiser jeg sågud mit æble selv. :,: 

 

5. :,: Jeg har forsvoret at drikke brændevin, 

jeg har forsvoret at spille kort. :,: 

:,: Men jeg har friet til en sjællandspige, 

det er det værste, som jeg har gjort. :,: 

 

6. :,: Nu har jeg været her på øen, 

Ja, næsten enden ud af et år. :,: 

:,: Og jeg har mig en ven udkåret, 

hun stedse udi mit hjerte står. :,: 

 

7. :,: Jeg så i øster, jeg så i vester, 

jeg så i syd, og jeg så i nord. :,: 

:,: Der så jeg, mange smukke piger dansede, 

men aldrig så jeg den, jeg så i fjor. :,: 

 

Enden. 

J Hansen. 

 

 

20. Hør, du min dejlige pige, bl. 204r-204v 
 

En anden. 
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1. ”Hør, du min dejlige pige, 

hvad jeg vil sige dig; 

jeg kan nu ikke længere 

fuldt tale her med dig. 

Thi ordre den er kommet,  

jeg rejse må af sted; 

jeg kongen nu må tjene 

som mange andre flere. 

 

2. Se, dine rosens kinder, 

se, dine bryster små; 

se, dine øjne klare 

jeg ofte skue må. 

Mit unge liv jeg vove vil 

for dig, mit søde nor; 

jeg aldrig dig forlade skal 

på denne verdens jord.” 

 

3. Der han nu bort var rejst, 

en anden komme må: 

”O, vil du mig dog elske, 

som er alt min attrå. 

Jeg ejer gods og penge, 

jeg ejer guld så rød; 

den dag skal aldrig komme, 

at du skal lide nød.” 

 

4. ”Hvad kan det dig vel hjælpe, 

om du vil elske mig; 

jeg agter ej din rigdom 

og ej vil have dig. 

Hvad kan det mig vel hjælpe, 

jeg ejer guld så rød, 

når jeg dog siden savner 

min ven indtil min død.” 

 

5. ”Har du en ven, som rejste 

hen til et fremmed land, 

da er det meget dårligt, 

om du vil elske ham. 

At elske nogen karl 

som skal i krigen hen, 

det er dog meget dårligt, 

min allerbedste ven.” 

 

6. ”Nej, fader eller moder, 

de skal ej tvinge mig; 

skønt de det har i sinde, 
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det kan jeg se på dig. 

Nej, søster eller broder, 

ej noget menneske 

i verden mig skal tvinge 

alt fra min kæreste. 

 

7. Min udvalgte ven han rejste 

udi et fremmed land; 

den dag skal aldrig komme, 

at jeg skal svige ham. 

Som krigsmand han må vandre 

og lider tit stor nød; 

han ofte står i fare 

og ser den visse død.” 

 

Enden. 

 

 

21. Da tiden mig tilbyder, bl. 205r-205v 
 

En anden. 

 

1. Da tiden mig tilbyder 

alt lejlighed så god, 

så må jeg ikke dvæle, 

ej sætte mig i ro. 

Da Gud mig har betroet 

forstand og evne god, 

så må spekulere 

alt med et frejdigt mod. 

 

2. Jeg da en sang vil skrive 

og sende den af sted; 

hjem til de fynske piger, 

skønt mange af dem græd, 

da vi fra dem bortrejste 

til fremmede steder hen. 

De tiden langsomt sørger 

alt for den kære ven. 

 

3. Som karsk fra dem bortrejste 

måske ej kommer mere, 

måske som krøbling kommer, 

den skæbne tung vist er. 
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Derpå I ej må tænke, 

o, kære piger små, 

thi det for hårdt mon krænke 

hver dag i sorg at gå. 

 

4. Fornøjet I må leve 

og more jer med dem, 

som hjemme hos jer svæver, 

indtil vi kommer hjem. 

Så savner hver vel sine, 

som borte blevet er; 

den sorg vel overvindes, 

når de ej kommer mere. 

 

5. Lev vel, jeg eder ønsker, 

og lev fornøjeligt, 

thi nu soldatens tanker, 

de vandrer vidt omkring. 

De ej på dem kan tænke, 

som sørger i vort hjem, 

nej, vi må muntert leve 

og gå i kampen hen. 

 

6. Min vise jeg vil ende 

og ikke skrive mere, 

jeg give vil til kende, 

af hvem den skrevet er. 

Mit navn jeg ej vil skrive 

i denne vise her, 

thi dårligt den er skrevet 

og lige så dubleret. 

 

Enden. 

Jørgen Hansen Haastrup. 

 

 

22. Jeg nogengang begive vil, bl. 206r-206v 
 

En anden. 

 

1. Jeg nogengang begive vil 

lidt hen til pigerne 

for tiden at bortdrive  

hos dem plasér. 
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Jeg kan det aldrig glemme, 

hvorledes det gik til; 

mit hjerte var beklemt, 

og jeg blev straks forlibt. 

 

2. Med af en dejlig pige, 

som jeg nu fik at se, 

hun har vist ej sin lige 

på hele jordens kreds. 

Hun har mit unge hjerte 

således taget ind; 

jeg bærer lønlig smerte 

for hende hver tid og stund. 

 

3. O, kunne jeg afmale, 

hvor højt jeg elsker dig, 

og kunne denne tale, 

da var jeg lykkelig. 

Gud giv, at jeg kun vinder 

dit hjerte og dit sind 

og siden bliver værdig 

til kærligheden din. 

 

4. Der jeg nu hjem kommer, 

jeg udi haven gik 

for der at plukke blomster 

for dig, min dejlige. 

Dog ikke en der fandtes, 

som var så skøn, så rød, 

udi den hele have 

som denne lille mø. 

 

5. Den unge morgenrøde 

den er selv meget skøn, 

men hendes røde kinder 

er langt skønnere endnu. 

Ja, hendes øjnes tindren 

og hendes læbers smil 

de i mit hjerte brænder 

som en uslukkelig ild. 

 

6. Hvad kan mig elskov nytte, 

jeg rejse må af sted, 

til fremmede steder flytte 

hvor ingen kender mig. 

Jeg kan mig ej opholde, 

jeg rejse må af sted; 

mine venner mig forvolder 
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stor sorrig og fortræd. 

 

7. Den 9. maj jeg ordre fik: 

jeg skulle til Helsingør; 

jeg måtte ud af landet 

og kom så over vand. 

Til Helsingør jeg kommer, 

og der fik jeg kvarter,  

og nu skal jeg i sommer 

først lære på maner. 

 

8. Farvel, I mine venner, 

som jeg nu her har kendt, 

farvel, I smukke piger, 

som jeg nu elsket har. 

Farvel, I mine venner, 

som jeg nu her har kendt, 

nu er jeg rejst fra eder, 

måske I mig har glemt. 

 

9. Min vise jeg vil ende 

og ikke skrive mere; 

jeg give vil til kende, 

af hvem den skrevet er. 

Mit navn jeg her vil skrive 

i denne vise ny, 

og Gabriel jeg hedder, 

Eskeby min fødeby. 

 

Enden. 

Jørgen Hansen Haastrup. 

d. 8/8M – 50. 
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